T1.1.4
POVZETEK IN OCENA
REZULTATOV

Tako v Gradcu kot v Ljubljani delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki, ki tam s svojimi
družinami večinoma tudi živijo. Mesti sicer imata nekatere programe vzpodbujanja in
pomoči, vendar pa sta razvili tudi določene ovire, ki migrantske podjetnike ovirajo tako pri
njihovi kreativnosti kot tudi pri vključevanju v družbo pri delu in v vsakdanjem življenju. Te
ovire so prisotne na številnih nivojih in jih je razmeroma težko odkriti in odstraniti,
predstavljajo pa veliko težavo ne le za migrantske podjetnike ampak tudi za družbo
gostiteljico, ki zaradi tega hromi njihov potencial in s tem tudi svoj ekonomski ter družbeni
razvoj. Cilj projekta je razviti potencial in kreativnost migrantskih podjetnikov in njihovih
družin preko povezovanja med obema mestoma in sodelovanja z namenom odstranjevanja
družbenih ovir s pomočjo dobrih praks, ki na tem področju v drugih mestih že obstajajo. S
tem se bo spodbudilo kreativnost, inovacije ter promoviralo raznolikost, kar pomembno
pripomore k večji družbeni kohezivnosti v obeh mest in v regiji.
V obeh primerih smo uporabili mešane raziskovalne metode. V Ljubljani smo uporabili
gradivo, ki sta nam ga posredovala Statistični urad Republike Slovenije in AJPES. Gre za
kvantitativne podatke. Nato smo opravili tudi 5 intervjujev z migrantskimi podjetniki, kjer
smo pridobili kvalitativne podatke.
V primeru reprezentativne raziskave v Gradcu smo prav tako uporabili mešane metode, tako
kvantitativne kot kvalitativne raziskovalne metode. Izpeljana je bila obsežna telefonska
anketa med 160 migrantskimi podjetniki, ki so jih na Oddelku za turizem in razvoj Graške
občine pridobili iz najrazličnejših seznamov. Nato je bilo s 30 migrantskimi podjetniki
opravljen tudi pol-strukturiran intervju.
Rezultate zbiranja podatkov in raziskave v Ljubljani in Gradcu je mešana skupina
raziskovalcev pod vodstvom ZRC SAZU povzela in ocenila ter primerjala z že znanim. Pripravil
se je elaborat z nastavki za diskusijo na delavnicah.
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OSEBA ROJENA V TUJINI

KRAJ ROJSTVA / GEBURTSORT:

1. ZAKAJ STE SE SAMOZAPOSLILI?:
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2. KJE STE DOBILI POTREBNE INFORMACIJE O SAMOZAPOSLITVI V GRADCU?:

3. KDO DELA V VAŠEM PODJETJU?:
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4. VLOGA DRUŽINSKIH ČLANOV V PODJETJU:

5. GLAVNE OVIRE PRI USTANAVLJANJU VAŠEGA PODJETJA IN PRI NJEGOVEM VODENJU?:
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6. KATERE SO PREDNOSTI MIGRANTA PRI SAMOZAPOSLITVI:

7. KATERE SO TEŽAVE MIGRANTSKIH PODJETNIKOV?:
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8. KAJ BI LAHKO OBLASTI ŠE LAHKO NAREDILE ZA VAS NA POSLOVNEM PODROČJU?:

9. KAJ BI LAHKO OBLASTI ŠE STORILE, DA BI IZBOLJŠALE VAŠ DRUŽBENI POLOŽAJ?:
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10. NA KATERIH PODROČJIH BI RABILI DODATNA ZNANJA?:
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OSEBA ROJENA V AVSTRIJI, A IMA NAJMANJ ENEGA STARŠA, KI PRIHAJA IZ DRUGE DRŽAVE

KRAJ ROJSTVA:

1. ZAKAJ STE SE SAMOZAPOSLILI?:

8

2. KJE STE DOBILI POTREBNE INFORMACIJE O SAMOZAPOSLITVI V GRADCU?:

3. KDO DELA ZA VAS?:
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4. VLOGA DRUŽINSKIH ČLANOV V PODJETJU:

5. GLAVNE OVIRE PRI USTANOVITVI IN VODNEJU PROJEKTA:
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6. PREDNOSTI SAMOZAPOSLITVE PRI OSEBI Z MIGRANTSKIM OZADJEM:

7. OVIRE PRI SAMOZAPOSLITVI OSEBE Z MIGRANTSKIM OZADJEM:
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8. KAJ BI LAHKO OBLASTI ŠE NAREDILE, DA BI IZBOLJŠALE VAŠE POSLOVNE MOŽNOSTI?:

9. KAJ BI LAHKO OBLASTI ŠE NAREDILE, DA BI IZBOLJŠALE VAŠ DRUŽBENI POLOŽAJ?:
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10. NA KATERIH PODROČJIH BI RABILI DODATNA ZNANJA?:
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Kratka analiza anket in intervjujev s 160 graškimi migrantskimi podjetniki kažejo zanimivo
situacijo na področju migrantskega podjetništva v Gradcu. Mesto ima za njih organizirano
podporo preko svojih institucij in se očitno zaveda pomembnosti migrantskega podjetništva.
Zanimivo je recimo, da je večina intervjuvancev ustanovila svoje podjetje, ker si niso želeli
delati za druge (migranti 46%, osebe z migrantskim ozadjem 57%) ali pa niso našli primerne
zaposlitve. Večina jih je informacije o možnosti samozaposlitve našla na graški Gospodarski
zbornici (57%migrantov in 63 oseb z migrantskim ozadjem) ali pa preko svojih prijateljev in
znancev.
Za njih večinoma delajo tako državljani kot migranti (migranti 48%, osebe z migrantskim
ozadjem 70%) ter družinski člani (migranti 28%, osebe z migrantskim ozadjem 6%). Ti večkrat
igrajo tudi pomembno vlogo v podjetju.
Zanimivo je, da več kot polovica vprašanih ni izkusila birokratskih ovir pri ustanovitvi in
vodenju podjetja. (migranti 57%, osebe z migrantskim ozadjem 52%)
36% migrantov razpoznava svojo migrantsko izkušnjo kot pomembno pri vodenju podjetja,
omenjajo pa tudi jezik, kulturo in poslovne modele. Podobno je tudi pri osebah z
migrantskim ozadjem. Pri ovirah migranti omenjajo predvsem jezikovne ovire, medtem ko
osebe z migrantskim ozadjem teh nimajo.
Na vprašanje, kako bi lahko lokalne oblasti še izboljšale poslovanje njihovega podjetja, je
večina migrantov in oseb z migrantskim ozadjem odgovorila, da za to ni nobene potrebe.
Ostali so omenjali poseben urad za migrantske podjetnike.
Podobno je tudi na področju družbenega vključevanja, saj 66% migrantov in 91% oseb z
migrantskim ozadjem meni, da za to ni nobene potrebe. Ostali omenjajo predvsem učenje
jezika in poslovnih spretnosti.
Očitno gre v primeru Gradca za relativno uspešen sistem podpore migrantom in osebam z
migrantskim ozadjem, ki vključevanje v družbo kombinira z inkluzijo na trg delovne sile tudi
preko spodbujanja samozaposlovanja v malih in srednjih podjetjih. Glede na projekt Urban
Diversity pa si želijo na teh področjih storiti še korak naprej.
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